Introdução
Nos dias 27 de Janeiro e 03 de Fevereiro de 2022 a Escola de Previdência
realizou, através do Programa de Pós-Aposentadoria, palestra para servidores
que se aposentaram por invalidez. O evento ocorreu dentro da própria sede da
Guarujá Previdencia localizada à Av. Ademar de Barros, 230 – Sala 18 - Vila
Santo Antônio.
Foram abordados os seguintes temas: “ Vida após Aposentadoria”,
“Direito dos Aposentados” e “Finanças Pessoais pós-aposentadoria”. As
instrutoras Giovana Cervelin, Analista Previdenciário Assistente Social e
Laydianne Rosa, Analista Previdenciário Economista, ministraram a palestra em
dois dias para 10 servidores, cujos nomes estão anexados abaixo.
Sobre as apresentações:
Foram expostos, em forma dinâmicas e ilustrativas, para melhor
entendimento e absorção do conteúdo, os seguintes temas:
“Direito dos Aposentados”
A exibição focou em instruir os servidores sobre seus direitos, tais
como:

•

•

•

Quitação de Financiamento de Imóvel: Mediante a verificação do
seu contrato de financiamento, a Quitação de Financiamento de
Imóvel dentro do Programa Minha Casa, Minha Vida, os
aposentados por invalidez podem ficar isentos do pagamento;
Redução no Valor da Contribuição Previdenciária, que incidirá
contribuição previdenciária de 14% apenas nas parcelas dos
proventos que excederem o dobro do teto do INSS (atualmente em
R$7.087,22, ou seja = R$ 14.174,44) quando o beneficiário for
portador de doença incapacitante;
Saques do FGTS, PIS ou PASEP, que podem ser sacados a
qualquer tempo pelos aposentados por invalidez, mediante seu
saldo.

Também foram realizadas orientações de como solicitar a isenção do
imposto de renda, além de trazer à tona alguns artigos da Lei 10.7412003 que regulamenta o Estatuto do Idoso, em que foram abordados:
Atendimento preferencial; prioridade no recebimento da restituição do
Imposto de Renda; gratuidade de medicamentos, especialmente os de
uso continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos
relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação; dentre outros.
“Noções de Finanças Pessoais”
A exibição focou em instruir e alertar os servidores sobre a
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RELATÓRIO DO
PROGRAMA DE PÓS-APOSENTADORIA

Além dos tópicos citados acima, foi concedido um momento para
esclarecimento de dúvidas e comentários, proporcionando maior
aprendizado a todos os participantes.
Avaliação de Reação
Com o objetivo de avaliar a qualidade da palestra oferecida, solicitamos
que os participantes preenchessem um formulário atribuindo notas de ótimo a
ruim para cada um dos itens relacionados. A fim de manter a privacidade de cada
servidor, segue abaixo somente a quantidade das notas atribuídas aos itens
avaliados. Dos 10 participantes, 08 realizaram a avaliação, pois 02 precisou sair
antes do término da apresentação.
“Avaliação do Treinamento”
•
•
•

Conteúdo da Palestra: atualizada, informativa, útil - 100% achou
“ótimo”.
Contribuição da palestra para aquisição de novos conhecimentos 100% considerou “ótimo”.
Qualidade da apresentação - 100% ótimo

“Avaliação dos Instrutores”
•
•

Domínio conceitual e prático do tema abordado: 87,5% Ótimo e
12,5% bom
Clareza e organização - 100% pontuou como “ótimo”.
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importância do planejamento financeiro para suas vidas pessoais. Foram
abordados os seguintes temas:
• Empréstimos Consignados- os riscos e os detalhes que devemos
prestar atenção para fazer o empréstimo. Foi evidenciada a
importância da leitura efetiva do contrato, bem como a conferência
da taxa de juros real, não permitindo que o valor de pagamento do
empréstimo ultrapasse 30% da renda líquida do servidor, além de
mencionar riscos comuns em que os aposentados acabam
passando como o oferecimento de um cartão consignado que
possui juros exorbitantes e descontado um valor mínimo,
independentemente do seu uso;
• Títulos de Capitalização vendidos erroneamente como forma de
investimento;
• O que fazer caso já tenha cometido erros, onde foi instruído para
que o servidor buscasse a Central de Atendimento e fizesse as
alterações necessárias que o ajudarão a minimizar sua dívida;
• O cuidado com o seu dinheiro e patrimônio, as isenções, anistias e
remissões fiscais condicionadas aos aposentados, mediante o
artigo 197 da Lei Complementar n° 038/97.

Disposição para esclarecimentos de dúvidas e feedback: 87,5%
ótimo e 12,5% bom

“Conhecimentos Individuais antes do Evento”
•
•
•
•

25% Nenhum
37,5% Pouco
25% Bons Conhecimentos
12,5% Dominava o Assunto

“Conhecimentos Individuais após o Evento”
•
•

75% Bons Conhecimentos
25% Dominava o Assunto

Guarujá, 24 de fevereiro de 2022.
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ANEXO: SERVIDORES PRESENTES NA PALESTRA
No dia 27 de Janeiro de 2022 estiveram presentes:
Marlene Aparecida Santos
Moniza Carla Martins Magaldi
Gilvan Dantas Barbosa
Josefa Vaz de Medeiros
Raimundo Vieira de Araujo
Regina Fatima Conde
No dia 03 de Fevereiro de 2022 estiveram presentes:
Valéria Lopes de Andrade
Walderez da Silva Teixeira
Norma Sueli Rocha da Silva
Ana Maria Messias Ribeiro
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